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Kohtla-Järve Maleva Põhikool 

AINEVALDKOND  “VÕÕRKEELED” 
 

1. Võõrkeelepädevus 
 
Võõrkeelte õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane võõrkeelepädevus, s.o 
suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui ka kirjas, 
järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja väärtustada erinevaid kultuure, oma kultuuri ning teiste 
kultuuride sarnasusi ja erinevusi; mõista, et elus on vaja vallata mitut võõrkeelt. 
 
Võõrkeelte õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teisekeelses keskkonnas iseseisvalt 
toime tulla;   

2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest 
erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus;   

3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;  

4) mõistab oma kultuuri ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;   
5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis suurendavad enesekindlust õppida 

võõrkeeli ja suhelda võõrkeeltes.  
 

 

2. Ainevaldkonna kirjeldus  
 
Võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada 
mitmekultuurilist maailma, arendavad erinevate keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega süsteemset 
mõtlemist ning eneseväljendusvõimalusi. Võõrkeeled arendavad kultuuriteadlikku suhtlusvõimet, 
andes teadmisi eri maade ja eri keeli kõnelevate rahvaste kohta. 
 
 
Nüüdisaegne keeleõpe on allutatud kommunikatiivsetele vajadustele, lähtutakse õppijast ja tema 
suhtluseesmärkidest. Keeleõppes on tähtis eelkõige keele kasutamise oskus, mitte pelgalt keele 
struktuuri tundmine. Keeleline korrektsus kujuneb õpilasel pikaajalise töö tulemusena. 
 
Suhtluspädevust kujundatakse keele nelja osaoskuse – kuulamise, lugemise, rääkimise ja 
kirjutamise – arendamise kaudu. Neid osaoskusi õpetatakse lõimitult. Keeleõpe rikastab mõtlemist, 
arendab oskust end täpselt väljendada, luua tekste ning neist aru saada. Nendes valdkondades toetub 
võõrkeeleõpetus emakeeleõpetusele ja vastupidi. 
 
Põhikooli õpilases arendatakse oskust võrrelda oma ja võõrast kultuuri, leida nende sarnasusi ja 
erinevusi, mõista ning väärtustada teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning vältida 
eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine aitab teadlikumalt tajuda 
oma keele ja kultuuri spetsiifikat. 
 
Võõrkeeleõpe nõuab avatud ning paindlikku metoodilist käsitust, et kohandada õpet õpilase 
vajaduste järgi. Õpilaskeskse võõrkeeleõppe tähtsamad põhimõtted on:  

1) õpilase aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov võõrkeele kasutamine ning õpistrateegiate 
kujundamine;  

2) keeleõppes kasutatava materjali sisu vastavus õpilase huvidele;  

3) erinevate aktiivõppevormide (sh paaris- ja rühmatöö) rakendamine;   
4) õpetaja rolli muutumine teadmiste vahendajast õpilase koostööpartneriks ning nõustajaks 

teadmiste omandamises;   
5) õppematerjalide avatus, nende kohandamine ja täiendamine õpilase eesmärkide ning 

vajaduste põhjal.  
 
Kuna võõrkeel on eelkõige vahend teabe hankimiseks ja selle edastamiseks suhtluses, siis on 
keeleõppe keskmes teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse suhtluspädevust.  
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3. Üldpädevuste kujundamine 
 
Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, oskuste, väärtushoiakute ja 
käitumise – õpetamisel on kandev roll õpetajal, kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus 
loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist. 
 
Võõrkeeleõpetuse eesmärkides ja tulemustes sisalduvad keelepädevus, kultuuridevaheline pädevus 
(väärtushinnangud, käitumine) ning õpioskused. Võõrkeeli õpetades kujundatakse kõiki üldpädevusi 
(väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust, enesemääratluspädevust, õpipädevust, suhtluspädevust, 
matemaatikapädevust, ettevõtlikkuspädevust) seatud eesmärkide, käsitletavate teemade ning 
erinevate õpimeetodite ja tegevuste kaudu. 
 
Kultuuri- ja väärtuspädevuse arengut toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade kultuuride 

tundmaõppimise kaudu. Õpitakse mõistma ja aktseptima erinevaid väärtussüsteeme, mis lähtuvad 

kultuurilisest eripärast. 

  
Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on sobivate 

keelendite valiku kõrval vaja teada õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja sellest 

tulenevaid käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid tavasid. Seetõttu on sotsiaalne ja 

kodanikupädevus tihedalt seotud väärtuspädevusega. Sotsiaalse ja kodanikupädevuse kujundamisele 

aitavad kaasa erinevad õpitöövormid (nt rühmatöö, projektõpe) ning aktiivne osavõtt õpitava 

keelega seotud kultuuriprogrammidest.  
 
Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. Iseendaga ja 

inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutluste, rollimängude ning muude 
õpitegevuste kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda sügavama mõistmiseni. Oma tugevate ja 

nõrkade külgede hindamine on tihedalt seotud õpipädevuse arenguga.  
 

Õpipädevust kujundatakse pidevalt erinevaid õpistrateegiaid rakendades (nt teabe otsimine 

võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine). Olulisel kohal on eneserefleksioon ning õpitud 

teadmiste ja oskuste analüüsimine (nt Euroopa keelemapi põhimõtetest lähtuvalt).  
 

Suhtluspädevus on võõrkeeleõppes keskne. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad otseselt 

suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea eneseväljendusoskus, teksti mõistmine ja 

tekstiloome on eduka suhtlemise eeldused võõrkeeltes. Koos suhtluspädevusega arendatakse õppijas 

oskust võrrelda oma ning võõra kultuuri sarnasusi ja erinevusi, mõista ning väärtustada teiste 

kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning vältida eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. 

Teiste kultuuride tundmine aitab teadlikumalt tajuda oma keele ja kultuuri spetsiifikat.  
 

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase pädevusega seonduvad võõrkeeled 

suhtluspädevuse kaudu. Esmalt õpitakse võõrkeeles nt arvutama ning seejärel vastavalt keeleoskuse 

arengule mõistma erinevate elu- ja tegevusvaldkondade tekste, sh teabegraafikat või muul viisil 

visuaalselt esitatud teavet. Õpitakse kasutama tehnoloogilisi abivahendeid eri liiki tekste luues, 

korrigeerides ja esitades.  
 

Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab inimesele 

võõrkeeleoskus. Toimetulek võõrkeelses keskkonnas avardab õppija võimalusi viia ellu oma ideid 
ja eesmärke ning loob eeldused koostööks teiste sama võõrkeelt valdavate ea- ja mõttekaaslastega. 

 

Digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas 

ühiskonnas; leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja 

usaldusväärsust; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, 

isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid 

nagu igapäevaelus. 
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4. Võõrkeelte lõiming teiste ainevaldkondadega 
 
Võõrkeelte ainekavad arvestavad teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri kohta 

teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida 

õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelevahendid erinevate valdkondadega 

seonduvate teemade käsitlemiseks. Võõrkeelte, k.a eesti keele kui teise keele omandamisel tuleks 

kasutada koostöös teiste ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud õppematerjale, s.o lõimitud 

aine- ja keeleõpet (LAK-õpe, keelekümblus). Võõrkeeleoskus võimaldab muu hulgas õppijale 

ligipääsu lisateabeallikaile (teatmeteostele, võõrkeelsele kirjandusele, internetile jt), toetades sel 

moel materjali otsimist mõne teise õppeaine jaoks. 

 

Keel ja kirjandus. Võõrkeeltel on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes 

rakendatakse emakeeles omandatud teadmisi: arendatakse kirjalikku ja suulist 

eneseväljendusoskust, luuakse tekste ning õpitakse neist aru saama. Kõik need teadmised ja oskused 

kantakse järgmist keelt õppides üle uude kultuurikonteksti. 

 

Matemaatika. Matemaatikapädevuse arengut toetab numbrite tundmise ja arvutamise kõrval 

erinevates alustekstides leiduvate sümbolite, graafikute, tabelite ja diagrammide mõistmise ning 

tõlgendamise oskuse arendamine. 

 

Loodus- ja sotsiaalained. Lõiming kujundatakse erinevate teemavaldkondade ja nendes 

kasutatavate alustekstide ning õppe kaudu. Võõrkeelte õppes juhitakse õpilasi muu hulgas 

väärtustama looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; ära tundma 

kultuurilist eripära ja järgima üldtunnustatud käitumisreegleid; kujundama oma arvamust ning 

olema aktiivne ja vastutustundlik kodanik. 

 

Kunstiained. Kunstipädevusega puututakse kokku kultuuriteadlikkuse kujundamise kaudu, õppides 

tundma erinevate maade kultuurisaavutusi nii teemade (nt „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“) 

kui ka vahetute kunstielamuste kaudu (kino, teater, kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jm). 

Õpilasi suunatakse märkama ja väärtustama erinevaid kultuuritraditsioone ning maailmakultuuri 

mitmekesisust. 

 

Tehnoloogia. Erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide ning õppe kaudu 

teadvustatakse tehnoloogia arengusuundumisi, seejuures arutletakse nt tehnoloogia kasutamisega 

kaasnevate võimaluste ja ohtude üle või tutvutakse eri valdkondade teadussaavutustega. 

 

Kehaline kasvatus. Kehakultuuripädevus seostub võõrkeeltes tervisliku eluviisi ja kehalise 

aktiivsuse väärtustamisega. Võõrkeeleõppes (nii nagu kehalises kasvatuseski) tuleb sallivalt suhtuda 

kaaslastesse, järgida ausa mängu reegleid ning teha koostööd. 

 

5. Läbivate teemade rakendamine 
 
Võõrkeelte õppe eesmärgid ja teemad toetavad erinevais kooliastmeis õpilase algatusvõimet, 
mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades selleks sobivaid võõrkeelseid 
(autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid. Eelkõige on läbivad 
teemad seotud järgmiste teemavaldkondadega:  

1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine: „Õppimine ja töö”. Kujundatakse iseseisva 

õppimise oskus, mis on oluline alus elukestva õppe harjumuste ja hoiakute omandamisel. 

Erinevate õppevormide kaudu arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, mida on muu 

hulgas vaja tulevases tööelus. Võõrkeelt õppides omandatakse eneseanalüüsiks ja enda 

tutvustamiseks vajalikku sõnavara, et ennast võõrkeeles esitleda ja oma mõtteid arusaadavalt 

edasi anda. Õpe võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt käivad õpilased 
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ettevõtteis, tutvuvad ainevaldkonnaga seotud ametite, erialade ja edasiõppimisvõimalustega. 

Nii kujuneb oskus koostada õpinguile ja tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente;   
2) keskkond ja jätkusuutlik areng: „Kodukoht Eesti”. Taotletakse õpilase kujunemist 

sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ning keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja 
kaitseb keskkonda ning, väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma vastuseid 
keskkonna- ja inimarengu küsimustele;   

3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: „Mina ja teised“, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, 
„Kodukoht Eesti“, „Vaba aeg“. Taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning 

vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise 
põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena 

ja toetub oma tegevuses riigi kultuuritraditsioonidele ning arengusuundadele;   
4) kultuuriline identiteet: „Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur”. Taotletakse õpilase 

kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja 

käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus 
kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktika eripärast ning kes väärtustab 

omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on salliv ja koostööaldis;  
5) teabekeskkond: „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“. 

Taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab 
teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja 
ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi;   

6) tehnoloogia ja innovatsioon: „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Vaba aeg“. Taotletakse 
õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegset tehnoloogiat eesmärgipäraselt kasutada 
oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja 
töökeskkonnas;   

7) tervis ja ohutus: „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“. 
Taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks 
ühiskonnaliikmeks, kes järgib tervislikku eluviisi, käitub turvaliselt ning aitab kaasa tervist 
edendava turvalise keskkonna kujundamisele;   

8) väärtused ja kõlblus: „Mina ja teised“, „Kodu ja lähiümbrus“, „Kodukoht Eesti“, 
„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“. Taotletakse õpilase 

kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja 
kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid 

eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.  
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A-VÕÕRKEEL INGLISE KEEL 
 

1. Õppeaine pädevus 
 
A-võõrkeele õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja 
 
-hoiakuid ning õpioskusi. Põhikooli lõpuks õpilane:  

1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes 
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;  

2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;   
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;  

4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;  

5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;   
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, 

internetti), et leida vajalikku infot teisteski valdkondades ja õppeainetes.  

 

2. Õppeaine kirjeldus 
 

A-võõrkeel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu üks A-
võõrkeele õppe tähtsamaid ülesandeid on äratada õpilastes huvi teiste keelte ja kultuuride vastu ning 

tekitada võõrkeeleõppeks motivatsiooni. Võõrkeele kui suhtlusvahendi omandamine nõuab 

pikaajalist pingutust, mis eeldab õppija aktiivset osalust. Õppija keeleoskuse arengut toetab lõimitud 
aine- ja keeleõpe. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Rõhk on 

interaktiivsel õppimisel ning õpitava keele kasutamisel. 
 
Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: keelelist, 

sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema 

keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse 
grammatikareeglite teadliku omandamiseni. Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu areneb õppija 

keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm). Pragmaatilise pädevuse kaudu areneb 
õpilase võime mõista ja luua tekste. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, 

lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. 
 
Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse suhtluspädevust. 
Põhikoolis on teemade käsitlemise lähtekohaks „Mina ja minu lähiümbrus“. Kõigis kooliastmeis 
ning klassides käsitletakse teemasid kõigist teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht on 
erinevad. 
 
Teemasid käsitledes lähtutakse vastava kooliastme õpilaste kogemustest, huvidest ning vajadustest. 
Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Emakeeles võib vajaduse korral selgitusi 
anda. 
 
Oluline on ka õpioskuste arendamine, sealhulgas oskus seada endale õpieesmärke ja analüüsida oma 
õpitulemusi, kasutades nt Euroopa keelemappi või õpimappi. A-võõrkeele õppimisel saadud 
õpioskused aitavad omandada järgmisi võõrkeeli. 
 
Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud kasutamist ning 

lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte. Õpet kavandades lähtutakse didaktikaprintsiipidest 
(lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning 

keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Kõigis 
kooliastmeis on tähtis osa paaris- ja rühmatööl. Õpilasi suunatakse üha enam tegema eakohast 

iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides osalema jne). 
 
Õpitava võõrkeelega tihedama kontakti loomiseks, suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse 
arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama õpitavat keelt ka väljaspool keeletundi. Selleks sobivad 

mitmesugused ülesanded, nt iseseisev lugemine, teabe otsimine eri allikaist, õpetaja juhendamisel 
tehtavad projektitööd, mille käigus rakendatakse kõiki osaoskusi. Õpilaste motiveerimiseks tuleks 
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aidata neil leida kirjasõpru, korraldada õppereise ja õpilasvahetust ning kutsuda keeletundi õpitavat 

keelt emakeelena kõnelejaid. 
 
Kõigis kooliastmeis on vaja õppijat motiveerida ning kujundada temas positiivset hoiakut 

keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond ja väärtustatakse 

õpilase iga edusammu. Tunnustatakse ka tulemuse saavutamiseks tehtud jõupingutusi. Vigu 
käsitletakse normaalse keeleõppe osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning 

võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. 
 

 

A-VÕÕRKEELE INGLISE KEELE 

õpitulemused ja õppesisu klassiti 
 

1. klass 

 

Õpitulemused 

Inglise keele õpetusega 1. klassis taotletakse, et õpilane: 

1) saaks algteadmised (eelkursuse) inglise keelest; 

2)  tähestik ja sõnavara hääldamine eriti muusika saatel; 

3) huvituks võõrkeele õppimisest; 

4) omandaks algse oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 

5) oskaks õpitavat keelt siduda igapäevaeluga (leida infot pakenditelt, filmides, lauludes tunda 

ära inglise keel jne); 

6) huvituks õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 

7) oskaks kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (õpilaste sõnaraamat, internet) 

 

 

Õppesisu 

1. klassi keeleõpetuse eesmärk on õpetada lapsi kasutama tähestiku ja õpitud sõnavara loomulikes 

suhtlusolukordades. Arendame kuulamis- ja rääkimisoskusi läbi tervituse, viisakusreeglite jne 

kasutamisel. Õpetame õpilasi aktiivselt kuulama, eristama üksikuid sõnu, sõnagruppe, lauseid ja 

seoseid nende vahel, aga ka hääletooni, intonatsiooniosa teksti mõistmisel. Kuulamisoskuse 

kujundamine on vahetult seotud matkimise ja järele rääkimise ning artikulatsiooniaparaadi 

arendamisega. Eriti oluline on õigete hääldusaluste omandamine. Rääkimisoskuse arendamiseks 

kasutame pilte ja erinevaid esemeid stiimulitena. Laste motiveerimiseks kasutame tunnis rütmi- ja 

liisusalme, sõnamänge, luuletusi, laule ja mänge. 

 

1. klassis kasutatavad metoodilised võtted: 

1) rääkimine pildi järgi või eseme kirjeldamine; 

2) suulistele korraldustele reageerimine (joonistamine, esemele või pildile osutamine jms); 

3) kuulamine ja kordamine õpetaja järel; 

4) laulude, luuletuste ja lugude kuulamine; 

5) õpitud laulude ja luuletuste esitamine; 

6) häälega lugemine; 

7) loetellu sobimatu sõna äratundmine; 

8) lausete ja fraaside lõpetamine; 

9) ärakirja tegemine ja mudeli järgi kirjutamine; 

10) lugude ja dialoogide kuulamine; 
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11) tähelepanelikku kuulamist nõudvate mängude mängimine, näiteks bingo; 

12) audioraamatute kuulamine ja vaatamine õpitavas keeles; 

13) etenduste esitamine ja rollimängud 

 

Teemavaldkonnad: 

1) „Mina ja teised“ – perekond 

2) „Kodu ja lähiümbrus“ – värvid, nende leidmine enda ümber pereliikmed  

3) „Kodukoht Eesti“ – aadress, jõulud, lihavõtted 

4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – klass, oskab nimetada asju, mida näeme klassis, 

numbrid 1-20, 12 kuud, tähestik, nädalapäevad,   

5) „Vaba aeg“ – lemmik loomad, lemmiktegevused ja eelistused.  

 

2. klass 

 

Õpitulemused 

Inglise keele õpetusega 2. klassis taotletakse, et õpilane: 

1) saaks algteadmised (eelkursuse) inglise keelest; 

2) huvituks võõrkeele õppimisest; 

3) omandaks algse oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 

4) oskaks õpitavat keelt siduda igapäevaeluga (leida infot pakenditelt, filmides, lauludes tunda 

ära inglise keel jne); 

5) huvituks õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 

6) oskaks kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (õpilaste sõnaraamat, internet) 

 

Õppesisu  

2. klassi keeleõpetuse eesmärk on õpetada lapsi kasutama keelt loomulikes suhtlusolukordades. 

Arendame kuulamis- ja rääkimisoskusi. Õpetame õpilasi aktiivselt 

kuulama, eristama üksikuid sõnu, sõnagruppe, lauseid ja seoseid nende vahel, aga ka 

hääletooni, intonatsiooniosa teksti mõistmisel. Kuulamisoskuse kujundamine on vahetult 

seotud matkimise ja järelerääkimise ning artikulatsiooniaparaadi arendamisega. Eriti oluline 

on õigete hääldusaluste omandamine. Rääkimisoskuse arendamiseks kasutame pilte ja 

erinevaid esemeid stiimulitena. Laste motiveerimiseks kasutame tunnis rütmi- ja liisusalme, 

sõnamänge, luuletusi, laule ja mänge. 

 

2. klassis kasutatavad metoodilised võtted: 

1) rääkimine pildi järgi või eseme kirjeldamine; 

2) suulistele korraldustele reageerimine (joonistamine, esemele või pildile osutamine jms); 

3) kuulamine ja kordamine õpetaja järel; 

4) laulude, luuletuste ja lugude kuulamine; 

5) õpitud laulude ja luuletuste esitamine; 

6) häälega lugemine; 

7) loetellu sobimatu sõna äratundmine; 

8) lausete ja fraaside lõpetamine; 

9) ärakirja tegemine ja mudeli järgi kirjutamine; 

10) lugude ja dialoogide kuulamine; 

11) tähelepanelikku kuulamist nõudvate mängude mängimine, näiteks bingo 
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Teemavaldkonnad: 

1) „Mina ja teised“ – värvid (erinevad värvid, leida värve klassis, õues, enda ümber), numbrid 

ja lihtsad tehted (1-20, 100, 1000, 1000000, liitmine, lahutamine), tähestik (inglise keele 

tähestik pähe), perekond (osata nimetada perekonna liikmeid ja joonistada lihtsat perepuud) 

2) „Kodu ja lähiümbrus“ – pereliikmed, kodu asukoht;  

3) „Kodukoht Eesti“ – riik, pealinn, rahvused; aastaajad, kodukoha kirjeldus;  

4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – päevad (nädalapäevad), klass (osata nimetada asju, mida 

näeme klassis), kuud (12 kuud), riided (osata nimetada olulisemaid riideesemeid);  

5) „Vaba aeg“ – lemmiktegevused ja eelistused, lemmikloomad (osata nimetada 

lemmikloomi), jõulud, lihavõtted 

 

3. klass 

 

Õpitulemused  
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;   
2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma 

lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks;  
3) reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele;   
4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist;  

5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse;  

6) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks;  

7) oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas.  

 

Keeleteadmised 

• nimisõna: ainsus ja mitmus; 

• artikkel: a, an, the; 

• arvsõnad: põhiarvud, kellaaeg;  

• asesõna: isikulised asesõnad ja omastavad asesõnad, näitavad asesõnad; 

• tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna; 

• tegusõna vormistik: Present Simple ; Present Continuous; Past Simple; 

• eessõna: in, on, under; 

• sõnatuletus: liitsõnad, arvsõna tuletusliide- teen ja ty; 

• inglise tähestik: tähtede nimetused ja sõnade häälimine (spelling); 

• õigekiri: suur ja väike täht, nimisõna mitmuse lõpud; 

• kirjavahemärgid: punkt, küsimärk, hüüumärk, ülakoma. 

Kuulamisel 

• saab aru korraldustest, mida õpetaja tunnis kasutab; 

• saab aru lihtsatest, temale tuttavatest sõnadest, lühitekstidest, lauludest; 
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• eristab õpitavale võõrkeelele omast intonatsiooni, rõhku, rütm. 

Kõnelemisel 

• oskab ennast tutvustada, rääkida oma perest, sõbrast, koolitarvetest; 

• oskab tervitada ja jätta hüvasti ; 

• küsida kaaslase nime; 

• paluda ja tänada; 

• soovida õnne sünnipäevaks; 

• oma vanust ja numbreid 1-20; 

• aega ( täistunnid kellal ); 

• oskab häälida oma nime. 

Lugemisel 

• saab aru tuttava sõnavaraga lühitekstidest; 

• saab aru kirjalikest lühitööjuhenditest; 

• oskab õige intonatsiooni, rõhu ja rütmiga lugeda õpitud dialooge, lühijutte, luuletusi. 

Kirjutamisel 

• oskab kirjutada enda ja oma lähimate kaaslaste nime; 

• oskab õigesti kirjutada sõnu, mida vajab õppematerjalides olevate mõistatuste ja 

ristsõnade lahendamisel; 

• oskab juhendamisel lõpetada lauseid ja fraase. 

 

Keeleoskuse hea tase 3. klassi lõpus: 

Osaoskus Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Inglise keele A1.2. A1.2 A1.2 A1.2 

 

 

Õppesisu  
Teemavaldkonnad: 

4) „Mina ja teised“ – enese ja kaaslaste tutvustus;   
5) „Kodu ja lähiümbrus“ – pereliikmed, kodu asukoht;  

6) „Kodukoht Eesti“ – riik, pealinn, rahvused; aastaajad, kodukoha kirjeldus;  
6) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – lihtsad tegevused kodus ja koolis ning nende 

tegevustega seotud vahendid;   
7) „Vaba aeg“ – lemmiktegevused ja eelistused.  
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4. klass 

Õpitulemused 

4.kl. õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3. klassis omandatut. 

Keeleteadmised: 

• nimisõna: ainsus ja mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad, erandlik mitmus, 

aluse ja öeldise ühildumine, omastav kääne; 

• artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel; 

• omadussõna: omadussõna ühildumine nimisõnaga, võrdlusastmed; 

• arvsõnad ja mõõtühikud: põhi- ja järgarvud, lihtmurrud (pool ja veerand), kellaaeg, 

kuupäev, aasta; 

• asesõna: isikulised asesõnad ja omastavad asesõnad (my, your jt), näitavad asesõnad 

( this, that, these, those), küsivad asesõnad (what?,when?, where?, who?, how?, why?) 

• tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna (be, have, do), modaaltegusõna (can, must= 

have to), enamkasutatavad reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad 

• tegusõna vormistik üldajad (Present ja Past Simple), kestvad ajad (Present ja Past 

Progessive)  

• määrsõna: sagedusmäärsõnad always, never, ever, sometimes, again;järjestavad 

määrsõnad first, next, then, before, after, later 

• sidesõna: and, but, that; 

• eessõna: enamkasutatavad eessõnad (in, on, at, in front of, 

behind, under, to, by, up, after, before, next to, past), eessõnalised väljendid (next to, 

in the middle, good/ bad at, at the top); 

• lauseõpetus: lihtlaused, sõnajärg jaatavas, eitavas, küsivas lauses, lühilaused; 

• sõnatuletus: liitsõnad, arvsõna tuletusliited –teen ja –ty, nimisõna tuletusliited –er, 

määrsõna tuletusliide –ly; 

• tähestik: tähtede nimed ja sõnade häälimine; 

• õigekiri: suur ja väike täht, nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed, 

verbi vormid; kirjavahemärgid: punkt, küsimärk, hüüumärk, ülakoma 

Kuulamisel 
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• saab aru tunnis vajaminevatest tööjuhenditest, pöördumistest; 

• saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstist, lauludest, samuti passiivset sõnavara 

sisaldavatest tekstidest. 

Kõnelemisel 

• oskab vestelda ja reageerib küsimustele õpitud temaatika piires; 

• oskab jutustada oma päevast, lemmiktegevusest; 

• oskab kasutada lihtsamaid mineviku vorme; 

• oskab loendada arve 1-100; 

• oskab kasutada järgarve oma sünnipäeva ütlemisel; 

• oskab väljendada pooltunde kellal. 

Lugemisel 

• saab aru 3-4 tundmatut sõna sisaldavast lühitekstist, kasutades piltide abi; 

• oskab leida vajalikku informatsiooni lühitekstidest. 

Kirjutamisel 

oskab 

• eeskuju järgi kirjutada küllakutset, õnnitlus- ja tänukaarti; 

• kirjutada sõbrale kirja, kasutades õpitud keelendeid; 

• lõpetada lauseid ja fraase; 

• kirjutada lühijutukesi. 

 

Õppesisu 

Teemavalkonnad: 

1) MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused; Tervis 

2) PEREKOND JA KODU: pereliikmed, lemmikloomad, sugulased, aadress, maja, korter, 

aed, õu; 

3) SÕBRAD: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised tegevused; 

4) KESKKOND, KODUKOHT: aastaajad ja ilm; loomad, linnud, taimed; 

5) IGAPÄEVASED TEGEVUSED: söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid, tee küsimine ja 

juhatamine; 

6) ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev ja päevaplaan, kellaajad, sõbrad, kooliruumid, 

õppevahendid, ametid; 

7) HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, sport, muusika, raamatud. 
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5. klass 

 

Õpitulemused 

5. klassi õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3. ja 4. klassis omandatut. 

Keeleteadmised: 

• nimisõna: ainsus ja mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad, erandlik mitmus, aluse 

ja öeldise ühildumine, 

• omastav kääne; 

• artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, enamkasutatavad väljendid artikliga ja ilma; 

• omadussõna: omadussõna ühildumine nimisõnaga, võrdlusastmed; 

• arvsõnad ja mõõtühikud: põhi- ja järgarvud, lihtmurrud (pool ja veerand), kellaaeg, 

kuupäev, aasta, pikkus, kaal, kaugus; 

• asesõna: isikulised asesõnad ja omastavad asesõnad (my, your jt), näitavad asesõnad ( 

this, that, these, those), küsivad asesõnad, umbmäärased asesõnad(some); 

• tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna (be, have, do), modaaltegusõna (can, must= 

have to), enamkasutatavad reeglipärased ja ebareeglipärasedtegusõnad; 

• tegusõna vormistik: üldajad ( Present and Past Simple), kestvad ajad (Present and 

Past Continuous); the Future Simple, Present Perfect; 

• määrsõna: sagedusmäärsõnad always, never, ever, sometimes, again; järjestavad 

määrsõnad first, next, then before, after, later; määrsõnad liitega –ly (quicly, 

suddenly); 

• at, at the top); 

• lauseõpetus: lihtlaused, sõnajärg jaatavas, eitavas, küsivas lauses, lühilaused; 

• sõnatuletus: liitsõnad, arvsõna tuletusliited -teen ja -ty, nimisõna tuletusliited -er, 

määrsõna tuletusliide -ly; 

• tähestik: tähtede nimed ja sõnade häälimine; 

• õigekiri: suur ja väike täht, nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed, 

verbi vormid; kirjavahemärgid: punkt, küsimärk, hüüumärk, ülakoma. 
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Kuulamisel 

• eessõna: enamkasutatavad eessõnad (in, on, at, in front of, behind, under, to, by, up, after, before, 

next to, past), eessõnalised väljendid ( next to, in the middle, good/ bad 

• saab aru keelenditest, mida õpetaja tunnis kasutab; 

• saab aru lihtsatest tekstidest (kirjeldused, jutukesed ), 

• mõistab konteksti abil neis esinevaid tundmatuid sõnu; eristab selgelt kuni kolme vestluses osaleva 

inimese kõnet 

sidesõna: and, but, that, or, when; 

Kõnelemisel 

• oskab rääkida oma igapäevastest tegevustest, harrastustest; 

• oskab vestluses siirduda ühelt teemalt teisele tingimusel, et mõlemad teemad on tuttavad 

• oskab kasutada õpitud keelendeid, et end arusaadavaks teha igapäevastes olukordades: 

• võrrelda oma perekonda oma sõbra perekonnaga, oma koolielu teiste omaga; 

• küsitleda oma kaaslast ja saadud infot edasi anda; 

• väljendada ja põhjendada oma arvamust; 

• kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga; 

• kirjeldada pilte;  

• hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt. 

Lugemisel 

• saab aru 3-4 tundmatut sõna sisaldavatest lühitekstidest (kasutades konteksti, pildi või 

sõnaraamatu abi); 

• saab aru kirjalikest tööjuhenditest; 

• on tuttav erinevate lugemisstrateegiatega. 

Kirjutamisel oskab 

• kirjutada kirjasõbrale kirja (ennast tutvustada, rääkida oma kodust ja perekonnast, 

igapäevasest tegevusest ja harrastustest); 

• eeskuju järgi kirjutada õnnesoovi, häid soove jõuludeks, uueks aastaks, reisile 

minekuks; 

• kirjutada aadressi ja isiklikke andmeid nõudvat ankeeti; 

• lõpetada lauseid ja fraase, kirjutada õpitud teksti põhjal etteütlust ja seda parandada. 
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Õppesisu 

 

Teemavalkonnad: 

1) MINA JA TEISED: enesetutvustus, vabaajategevused, huvid, sport, harjumused, 

elukogemused. 

2) PEREKOND JA KODU: pereliikmed; sugupuu, ühistegevused, kodu; heategevus. 

3) SÕBRAD ja KOOL: sõbrad, suhted sõpradega, sõprus, ausus, usaldus, iseloomuomadused; 

õppimine 

4) KESKKOND: looduskatastroofid; looduskaitse ja säästev eluhoiak ning keskkonnasõbralik 

käitumine; ilmaennustus 

5) ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: kuulsadisikud Briti ajaloos; popmuusika, 

kuulsused, legendid, kultuuritavad ja -kombed; vaatamisväärsused, ehitised; sümbolid, 

kultuuritavad, kombed; Inglismaa, Sotimaa, reisimine; 

6) IGAPÄEVASED TEGEVUSED: päevaplaan, kellaaeg, aastaarvud, vaba aja tegevused, 

puhke-ja seikulus laagrid; ostmine, toitlustus / söök ja jook, menüü, koostisosad, tervislik 

toitumine; 

7) HARRASTUSED JA KULTUUR: maad , rahvad, rahvused; erinevate made festivalid; 

leiutised ja leiutajad, kuulsad inimesed ajaloost 

 

6. klass 
 

Õpitulemused  
1) saab õpitud temaatika piires aru lauseist ja sageli kasutatavaist väljendeist;   
2) mõistab olulist õpitud temaatika piires;  

3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;   
4) tuleb teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades toime õpitavat keelt emakeelena 

kõnelejaga;   
5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ning oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab 

neid arvestada;  

6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;  

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;   
8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.  

 

Suhtlusoskused 

 tervitamine ja hüvastijätmine 

 enda ja oma kaaslase tutvustamine 

 palumine ja tänamine 

 vabandamine 

 nimede häälimine, nime ja aadressi küsimine 

 vastamine telefonikõnedele, telefoninumbri ütlemine 

 oma soovi väljendamine 

 loa palumine 

 heakskiidu/ kahetsuse/ meeldimise/ mittemeeldimise väljendamine 

 nõustumine/mittenõustumine 
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 õnnitlemine, heade soovide soovimine 

Kuulamisoskused 

 lühitekstide kuulamine ja kuulamisülesannete täitmine 

 õpetaja antud korralduste kuulamine ja täitmine 

 laulude kuulamine ja lünkteksti täitmine 

 jutukeste kuulamine ja nende illustreerimine 

Kõnelemisoskused 

 repliikide järjestamine dialoogiks 

 lausete moodustamine dialoogiks 

 jutukeste koostamine 

 rollimängud (küsimuste esitamine, lühiintervjuud) 

 pildi kirjeldamine 

Lugemisoskused 

 loetud tekstist info leidmine  

 sisutähtsate sõnade ja lausete leidmine tekstist 

  pealkirjastamine 

 kirjalikult antud ülesande lugemine ja sellele vastav tegutsemine 

 lihtsate tabelite ja jooniste lugemine 

 luuletuste lugemine 

 sõnaraamatu kasutamine 

Kirjutamisoskused 

 häälimise järgi kirjutamine, tähestik 

 ärakiri ja lünkteksti täitmine 

 lühikirjelduse ja lihtsa kirja koostamine 

 lühietteütlused 

 lausepoolte kokku viimine 

Keeleteadmised 

 Nimisõna. ainsus ja mitmus, erandlik mitmus, aluse ja öeldise ühildumine, omastav kääne) 

 Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine 

 Omadussõna: võrdlusastmed, võrdlemine 

 Arvsõnad: põhi ja järgarvsõna, lihtmurrud, kellaaeg, kuupäev, aasta, pikkus, kaal,, kaugus 

 Asesõna: isikulised ja omastavad asesõnad, näitavad asesõnad, küsivad asesõnad, 

umbmäärased asesõnad 

 Tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna, modaaltegusõna, enamkasutatavad 

reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad, üldajad, kestvad ajad, täisminevik, käskiv 

kõneviis, kaudne kõne (saatelause olevikus) 
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Keeleoskuse hea tase 6.klassi lõpus: 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

 A2.2. A2.2. A2.2. A2.2 

 

 

Õppesisu  
I kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad järgmised 
alateemad:  

1) „Mina ja teised“ – iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ning 

lähikondsetega, ühised tegevused, viisakas käitumine;   
2) „Kodu ja lähiümbrus“ – kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased 

kodused tööd ja tegemised;   
3) „Kodukoht Eesti“ – Eesti asukoht, sümboolika ning tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, 

ilm; käitumine looduses;   
4) „Riigid ja nende kultuur“ – õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja 

kombed, mõningad tuntumad sündmused ja saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- 

ja kultuurivaldkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid;   
5) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; 

turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poes käik, arsti juures käimine; kool ja 
klass, koolipäev, õppeained; ametid;   

6) „Vaba aeg“ – huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid.  

 
 

7. klass 

 

Õpitulemused 

 mõistab endale tuttaval teemal olulist (kuuldud, loetut) 

 oskab igapäevaväljendeid kasutades kirjeldada kogemusi, sündmusi ning lühidalt 

põhjendada ja selgitada oma seisukohti 

 oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal 

 saab kasutada õpitavat keelt igapäevastes suhtlusolukordades sama keelt emakeelena 

kõnelejatega, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele 

 tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset eakohast 

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning erinevaid meediakanaleid, IKT vahendeid 

kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid vajaliku info otsimiseks   

 töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas 

 seab õpetaja abiga endale õppe-eesmärke ning hindab oma tulemusi. Kasutab võõrkeelseid 

infoallikaid vajaliku info otsimiseks. 

Õppesisu 

I ja II kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 

järgmised alateemad: 

1) Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused; inimeste vahelised suhted, 

viisakusreeglid ja koostöö. 
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2) Kodu ja lähiümbrus. Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; peamised kodukoha 

vaatamisväärsused ja nende tutvustamine. 

3) Kodukoht Eesti. Loodus ja looduskaitse; elu linnas ja maal; Eesti vaatamisväärsused. 

4) Riigid ja nende kultuur. Õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende 

lühiiseloomustus, tuntumate riikide nimed, rahvad, keeled. 

5) Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis ja toitumine; turvalisus; õpioskused ja 

harjumused; edasiõppimine ja kutsevalik. 

6) Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid 

ja reklaam. 

 

8. klass 

Õpitulemused 

 mõistab endale tuttaval teemal olulist (kuuldud, loetut) 

 oskab igapäevaväljendeid kasutades kirjeldada kogemusi, sündmusi ning lühidalt 

põhjendada ja selgitada oma seisukohti 

 oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal 

 saab kasutada õpitavat keelt igapäevastes suhtlusolukordades sama keelt emakeelena 

kõnelejatega, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele 

 tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset eakohast 

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning erinevaid meediakanaleid, IKT vahendeid 

kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid vajaliku info otsimiseks   

 töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas 

 seab õpetaja abiga endale õppe-eesmärke ning hindab oma tulemusi. Kasutab võõrkeelseid 

infoallikaid vajaliku info otsimiseks. 

Õppesisu 

I ja II kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 

järgmised alateemad: 

1) Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused; inimeste vahelised suhted, 

viisakusreeglid ja koostöö. 

2) Kodu ja lähiümbrus. Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; peamised kodukoha 

vaatamisväärsused ja nende tutvustamine. 

3) Kodukoht Eesti. Loodus ja looduskaitse; elu linnas ja maal; Eesti vaatamisväärsused. 

4) Riigid ja nende kultuur. Õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende 

lühiiseloomustus, tuntumate riikide nimed, rahvad, keeled. 

5) Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis ja toitumine; turvalisus; õpioskused ja 

harjumused; edasiõppimine ja kutsevalik. 
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6) Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid 

ja reklaam. 

9. klass 

Õpitulemused   
1) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist;   
2) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja 

selgitada oma seisukohti ning plaane;   
3) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal;   
4) saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtluses enamasti 

hakkama, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele;   
5) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset eakohast 

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;   
6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info 

otsimiseks teisteski valdkondades ja õppeainetes;  
7) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;   
8) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab 

oma õpistrateegiaid.  
 

9.klassi lõpetaja keeleõpetuse hea tase: 

Osaoskus Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Tase B1.2. B1.2. B1.2. B.1.2. 

 

Õppesisu  
I ja II kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 
järgmised alateemad:  

1) „Mina ja teised“ – võimed, tugevad ja nõrgad küljed; inimestevahelised suhted, 
viisakusreeglid, koostöö ja teiste arvestamine;   

2) „Kodu ja lähiümbrus“ – perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; kodukoha 

vaatamisväärsused ja nende tutvustamine;   
3) „Kodukoht Eesti“ – loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine; elu 

linnas ning maal; Eesti vaatamisväärsused;   
4) „Riigid ja nende kultuur“ – õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende 

lühiiseloomustus, tuntumate riikide nimed, rahvad, keeled;   
5) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervislik eluviis ja toitumine, suhtlemine teeninduses, 

turvalisus; õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ning kutsevalik; töökohad;   
6) „Vaba aeg“ – kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad 

meediavahendid ning reklaam.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

B-VÕÕRKEEL VENE KEEL 

 
1. Õppeaine pädevus 
 
B-võõrkeele õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid 
ja -hoiakuid ning õpioskusi. Põhikooli lõpuks õpilane:  

1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime 

tulla;  

2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;  

3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;  

4) tunneb võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;   
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;   
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, 

internetti), et leida vajalikku infot teisteski valdkondades ja õppeainetes.  

 

2. Õppeaine kirjeldus 
 
B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma 
suhtlusvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused 

vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. Oluline on erinevate keelte 

üksteist toetav ja väärtustav õpetamine, aga eriti seoste nägemine A-võõrkeelega. A-võõrkeelt 
õppides saadud õpikogemus ja omandatud õpioskused toetavad B-võõrkeele õppimist. Samuti 

arvestatakse teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri kohta teiste õppeainete 
kaudu. 
 
Võõrkeele kui õppeaine ja suhtlusvahendi omandamine nõuab õppijalt pikaajalist pingutust ning 
aktiivset osalust. Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Emakeeles võib vajaduse 
korral selgitusi jagada. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtteist. Rõhk on 
interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. 
 
Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: keelelist, 

sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend 

parema keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse 

grammatikareeglite teadliku omandamiseni. Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu areneb õppija 

keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm). Pragmaatilise pädevuse kaudu 

areneb õppija võime mõista ja luua tekste. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute 

(kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. 
 
Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujuneb 
suhtluspädevus. Kõigis kooliastmeis ning klassides käsitletakse teemasid kõigist 

teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht on erinevad. Teemade käsitlemisel lähtutakse 
õpilaste kogemustest, huvidest ja vajadustest. Oluline on õpioskuste arendamine, sealhulgas 

oskus seada endale õpieesmärke ning hinnata oma õpitulemusi, kasutades nt Euroopa 
keelemappi või õpimappi. 
 
Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud kasutamist ja 

lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte. Õppetegevusi kavandades lähtutakse 
didaktikaprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, 

konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest 
sõnadest ja vormidest). Kõigis kooliastmeis on tähtis osa paaris- ja rühmatööl. Õpilasi 

suunatakse tegema eakohast iseseisvat tööd (nt lugema, infot hankima, projektides osalema). 
 
Suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama õpitavat 
keelt ka väljaspool keeletundi. Motivatsiooni suurendamiseks tuleks aidata leida kirjasõpru 
ning korraldada õppereise, õpilasvahetusi ja kohtumisi õpitavat keelt emakeelena 
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kõnelejatega. 
 
Kõigis kooliastmeis on vaja õppijat motiveerida ning kujundada temas positiivset hoiakut 
keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond ja 

väärtustatakse õppija iga edusammu. Tunnustama peab ka tulemuse saavutamiseks tehtud 
jõupingutusi. Vigu käsitletakse õppes normaalse õppimise osana, nende analüüsimine 

soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. 

 

 

B-VÕÕRKEELE VENE KEELE 

õpitulemused ja õppesisu klassiti 

 
6. klass 

Õpitulemused  
1) saab aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;   
2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma 

lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks;  

3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele;  

4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele kultuuriruumist;  

5) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;   
6) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi;  

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas.  

 

Õppesisu   
Põhiline, millest alustame, mida õpime ja harjutame terve õppeaasta jooksul: 

 

 Vene tähestik 

 Kirjatähed, kirjutamine 

 Lugemine  

 Lihtsamad küsimused-vastused enda kohta 

 Tegusõnade pööramine (pöördelõpud I ja II pöördkond) 
  
Teemavaldkonnad:  

1) „Mina ja teised“ – enese ja kaaslaste tutvustus; enesetunne, välimuse kirjeldus, ühised 

tegevused;  
2) „Kodu ja lähiümbrus“ – pereliikmed ja sugulased, pereliikmete tegevusalad; kodu asukoht; 

Minu kodu, minu tuba, minu linn ja elurajoon. 

3) „Kodukoht Eesti“ – riik, pealinn, rahvused; aastaajad ja ilm;  

4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – lihtsamad tegevused kodus ja koolis ning nendega 

seonduvad esemed; Kool, klass, õppeained ja kooliasjad. Päevakava/nädalapäevad. 

5) „Vaba aeg“ – lemmiktegevused ja eelistused. Minu sõbrad 

6) Moskva – Venemaa pealinn  

 

 

7. klass 

Õpitulemused   
1. tuleb teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades toime õpitavat keelt 

emakeelena rääkiva kõnelejaga;  

2. saab õpitud temaatika piires aru lauseist ja sageli kasutatavaist väljendeist;  

3. mõistab õpitud temaatika piires olulist;   
4. kirjutab õpitud temaatika piires lühikesi tekste;  

5. on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost;   
6. töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;   
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7. kohandab oma õpistrateegiaid.  

 

Õppesisu 
Varem alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad järgmised 
alateemad:  

1) „Mina ja teised“ – huvid ja võimed, iseloom; tervis; suhted sõpradega ja lähikondsetega; 

Mina ja minu sõbrad. Välimus, iseloom 

2) „Kodu ja lähiümbrus“ – kodu ja koduümbrus, kodukoha tuntumad vaatamisväärsused; 

igapäevased kodused tööd ja tegemised, perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; Minu maja 

ja korter  

3) „Kodukoht Eesti“ – Eesti asukoht ja sümboolika, riigikord, tähtpäevad ning kultuuritavad, 

vaatamisväärsused; elu linnas ja maal; ilmastikunähtused, loodus ning käitumine looduses, 

looduskaitse; Minu Eesti. Jutusta sõbrale Eestist. Loodus meie ümber. Meie sõbrad loomad. 

Koduloomad. Lähme loomaaeda. 

4) „Riigid ja nende kultuur“ – õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad 
ja kombed; mõned tuntumad sündmused ja saavutused ning nendega seotud nimed 

ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid; Eesti 
naaberriikide ning tuntumate maailmariikide nimed, rahvad ja keeled; Venemaa. Mida 

teame Venemaa kohta. Kohtumine Moskvas 
5) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – koolitee; koolielu; tee küsimine ja juhatamine; 

hügieeni- ja toitumisharjumused ning tervislik eluviis, suhtlemine teeninduses ja arsti 

juures; ametid ning kutsevalik; Head isu. Riided. Ostame riideid 
6) „Vaba aeg“ – huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid; meediavahendid; reklaam; 

kultuuriline mitmekesisus. Aeg. Mis kell on? Minu hobid. Minu vaheaeg. 
Lemmiktegevused. Sport meie elus 

 

 

8. klass 

 

Õpitulemused    
 tuleb teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades toime õpitavat keelt 

emakeelena rääkiva kõnelejaga;  

 saab õpitud temaatika piires aru lauseist ja sageli kasutatavaist väljendeist;  

 mõistab õpitud temaatika piires olulist;   
 kirjutab õpitud temaatika piires lühikesi tekste;  

 on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost;   
 töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;   
 kohandab oma õpistrateegiaid.  

 

Õppesisu  
III kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 
järgmised alateemad:  

1) „Mina ja teised“ – huvid ja võimed, välimus, iseloom; tervis; isiklik ankeet, minu rollid 

kodus ja mujal, suhted sõpradega ja lähikondsetega, hea suhtleja reeglid;   
2) „Kodu ja lähiümbrus“ – kodu ja koduümbrus, kodukoha tuntumad 

vaatamisväärsused; igapäevased kodused tööd ja tegemised, perekondlikud sündmused 
ja tähtpäevad, erinevad pered ja traditsioonid;  

3) „Kodukoht Eesti“ – Eesti asukoht ja sümboolika, riigikord, tähtpäevad ning 
kultuuritavad, vaatamisväärsused; elu linnas ja maal; ilmastikunähtused, loodus ning 
käitumine looduses, looduskaitse; Eesti kaunimad ja kallimad paigad, reis üle Eesti. 
Esitlus Tallinnast  

4) „Riigid ja nende kultuur“ – õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad 

ja kombed; mõned tuntumad sündmused ja saavutused ning nendega seotud nimed 
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ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; Sankt-Peterburg ja Moskva (faktid, ajalugu, 

vaatamisväärsused);   
5) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – koolitee; koolielu; tee küsimine ja juhatamine; 

hügieeni- ja toitumisharjumused ning tervislik eluviis, suhtlemine teeninduses ja arsti 

juures; ametid ning kutsevalik;  
6) „Vaba aeg“ – huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid; meediavahendid; reklaam; 

kultuuriline mitmekesisus. Muusika meie elus. Kontserdid, lemmikstiil, lemmikbänd. 

Sport meie elus 

 

Pöörame rohkem tähelepanu grammatikale, korrates varem õpitud, võtame ka uusi, keerulisemaid 

asju: 

Lühi- ja täisomadussõnad 

Nimisõnade käänamine 

Lemmiktegevused 

Koolielu. Koolirõõmud ja -mured. Tunniplaan. 

Viisakad väljendid 

Tegusõna pööramine 

Töö tekstidega. Vajaliku info leidmine tekstist.  

Isikliku kirja kirjutamine 

Käskiv kõneviis 

Eessõnad, eesliited  

Enesekohased tegusõnad 

 

9. klass 

 

Õpitulemused  
1) tuleb teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades toime õpitavat keelt 

emakeelena rääkiva kõnelejaga;  

2) saab õpitud temaatika piires aru lauseist ja sageli kasutatavaist väljendeist;  

3) mõistab õpitud temaatika piires olulist;   
4) kirjutab õpitud temaatika piires lühikesi tekste;  

5) hangib infot erinevatest võõrkeelsetest infoallikatest;  

6) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost;  

7) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri erinevusi ning oskab neid arvestada;   
8) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;   
9) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning 

vajaduse korral kohandab oma õpistrateegiaid.  

 

 

Õppesisu  
III kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 
järgmised alateemad:  

1) „Mina ja teised“ – huvid ja võimed, iseloom; tervis; suhted sõpradega ja lähikondsetega; 

kuidas sõpra ära tunda. Armastus. Oleme kõik erinevad. Eluväärtused.  
2) „Kodu ja lähiümbrus“ – kodu ja koduümbrus, kodukoha tuntumad 

vaatamisväärsused; igapäevased kodused tööd ja tegemised, perekondlikud sündmused 
ja tähtpäevad;  

3) „Kodukoht Eesti“ – Eesti asukoht ja sümboolika, riigikord, tähtpäevad ning 
kultuuritavad, vaatamisväärsused; elu linnas ja maal; ilmastikunähtused, loodus ning 
käitumine looduses, looduskaitse; Kultuurisild. Kutse teatrisse. Tere tulemast Eestisse. 

4) „Riigid ja nende kultuur“ – õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad 

ja kombed; mõned tuntumad sündmused ja saavutused ning nendega seotud nimed 
ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid; Reisimine. 
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Meie elame Euroopas. Jalgrattamatk. 

5) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – koolitee; koolielu; tee küsimine ja juhatamine; 
hügieeni- ja toitumisharjumused ning tervislik eluviis, suhtlemine teeninduses ja arsti 

juures; ametid ning kutsevalik; Kool. Huvitav koolipäev. Eesmärkide seadmine. 
Kuidas te end tunnete? Mis juhtus? Mis teil valutab? Tulevane elukutse. Mis sobib ja 

ei sobi. Õppimine on lahe. Kõige-kõige meie klassis. Taskuraha. Rahakulutamine. 

Rahateenimise võimalused  
6) „Vaba aeg“ – huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid; meediavahendid; reklaam; 

kultuuriline mitmekesisus. Tehnika. Meie sõber arvuti. Terve maailm taskus. 
Lugemine. Kutsume raamatukokku. Mida me loeme? 
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EESTI KEEL TEISE KEELENA 
 

Õppeaine pädevus 
 
Eesti keele teise keelena õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) omandab eesti keele oskuse tasemel, mis võimaldab iseseisvalt toime tulla eestikeelses 
keskkonnas ning jätkata õpinguid eesti keeles;  

2) omandab oskuse edaspidi võõrkeeli õppida ja oma keeleoskust pidevalt täiendada;   
3) mõistab eesti kultuuri ning teiste kultuuride erinevusi ja mõtteviiside mitmekesisust ning 

väärtustab neid;   
4) tunneb huvi Eesti kultuurielu vastu, huvitub eestikeelsetest kirjandusteostest, teatri- ja 

filmiloomingust, raadio- ja telesaadetest ning trükimeediast;   
5) oskab kasutada eakohaseid eestikeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, 

internetti), et leida vajalikku infot teisteski õppeainetes ja väljaspool õpet.  

 

Õppeaine kirjeldus 
 
Eesti keele arendamise strateegia põhjal seab õppekava eesmärgi liikuda põhikooli lõpuks B2-
keeleoskustaseme saavutamise poole. Põhikooli lõpetaja hea õpitulemus eesti keeles teise keelena 
on B1.2 ja väga hea õpitulemus B2.1. Eesti keele kui teise keele õppimine põhikoolis on aluseks, et 
jätkata õpinguid eestikeelses gümnaasiumis. 

Eesti keel teise keelena on muukeelsetele õpilastele üldjuhul esimene kokkupuude emakeelest 
erineva keele ja kultuuriga. Seetõttu on üks õppe tähtsamaid ülesandeid äratada huvi eesti keele ja 
kultuuri vastu ning tekitada motivatsiooni järgmiste võõrkeelte õppeks. Eesti keele õppe kõrval 
aitab õpilase keeleoskust arendada lõimitud aine- ja keeleõpe. 
 
Võõrkeele kui suhtlusvahendi omandamine on pikaajaline pingutust nõudev tegevus, mis eeldab 
õppija aktiivset osalust. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtteist. Rõhk on 
interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. 
 
Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: keelelist, 
sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. Keeleteadmised (hääldus, grammatika, sõnavara) ei ole eesmärk 
omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-
järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamiseni. Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu 
areneb õppija keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm). Pragmaatilise pädevuse 
kaudu areneb õpilase võime mõista ja luua tekste. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste 
toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. 
 
Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse suhtluspädevust. 
Põhikoolis on teemade käsitlemisel lähtekohaks „Mina ja minu lähiümbrus”. Kõigis kooliastmeis 

ning klassides käsitletakse teemasid kõigist teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht võivad 

olla erinevad. Teemade käsitlemisel lähtutakse vastava kooliastme õpilaste kogemustest, huvidest 
ning vajadustest. Keeletunnis suheldakse peamiselt eesti keeles. Kooli õppekeeles võib vajaduse 

korral anda selgitusi. Õppes arendatakse õpioskusi, sealhulgas oskust seada endale õpieesmärke ja 
analüüsida oma õpitulemusi, kasutades nt Euroopa keelemappi või õpimappi. 
 
Õpet kavandades lähtutakse didaktikaprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt 
keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini 

kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Kõigis kooliastmeis on oluline osa paaris- ja rühmatööl 
(rollimängud, dramatiseeringud, ajurünnak jne). Õpilasi suunatakse üha enam tegema eakohast 

iseseisvat tööd (nt lugema, infot hankima, projektides osalema). 
 
Õpitut seostatakse keele kasutamisega väljaspool keeletundi. Selleks sobivad mitmesugused 
keelekeskkonnas toimuvad tegevused (nt õpilasvahetus, koolide ühistegevused, tunnikülalised, 
õppekäigud, info saamine erinevatest teabeallikatest). Keeleõpet rikastatakse keeleõppija isikliku 
kogemuse kaudu, mida õpilane saab jagada kaasõpilastega. 
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Kõigis kooliastmeis peab õppijat motiveerima ning kujundama temas positiivset hoiakut 

keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond ja väärtustatakse 
õpilase edusamme. Tunnustatakse ka tulemuse saavutamiseks tehtud jõupingutusi. Vigu käsitletakse 

keeleõppe loomuliku osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab 
õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. 

 

Õpetaja hinnangute kõrval kasutatakse õppes enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid, võttes 

vajaduse korral abiks nt Euroopa keelemapi. 

 

 

 

EESTI KEELE TEISE KEELENA 

Õpitulemused ja õppesisu klassiti 

 
1. klass 

Õpitulemused: 

 omandab lugemisoskuse (oskab eesti keeles lugeda suur- ja väiketähtedega trükitud 

lihtsamaid tekste);  

 kirjutab enda ja oma lähimate kaaslaste nime; 

 küsib vestluskaaslase nime;  

 teeb trükitähtedega üksikute sõnade ja mõnede lausete ärakirja õpikust ja tahvlilt;  

 kasutades väga lihtsaid keelendeid  räägib õpitud sõnavara piires endast, oma ja teiste 

välimusest, perekonnast, vaba aja tegevustest;  

 vastab lihtsamatele küsimustele õpitud sõnavara piires; 

 ütleb oma aadressi ning telefoninumbrit;  

 nimetab, mis toad ja asjad on tema korteris; 

 teab kooliruumide nimetusi ja nimetab erinevaid asju klassis; 

 nimetab õppeaineid, ütleb, mis õppeaine talle meeldib/ei meeldi 

 palub ja tänab, kasutab viisakussõnu ja väljendeid;  

 nimetab nädalapäevi, kuude nimetusi, aastaaegu;  

 ütleb oma vanust ja numbreid 1–10;  

 nimetab, mis asub kooli juures ja kodu lähedal; 

 oskab õpetaja ja kaasõppijate korraldustele/juhenditele õigesti reageerida (Tee lahti! Pane 

kinni! Joonista! Palun vaata siia! jne). 

 

Õppesisu: 

Mina ja teised. Mina – enesetutvustus. Inimeste välised erinevused. Riietus. Vanus, sugu jms.  

Lõiming läbivate teemadega: Väärtused ja kõlblus (iseenda tundmaõppimine, lugupidamine,).  

Kodu ja lähiümbrus. Kodukoht – asukoht, aadress, korter, mööbel, kodu ümbrus. Kodukoha 

loodus.  Kodu- ja metsloomad.  

Eesti. Suuremad linnad – Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve. Nädalapäevad, kuude 

nimetused, aastaajad. Eesti sümboolika ja riigipühad. 

Riigid ja nende kultuur. Naaberriigid – rahvused, pealinnad, lipp. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kool. Koolitunnid. Koolitee: liiklusvahendid. Koolitarbed. 

Transport. Kehaosad. Kell ja kellaaeg.  

Vaba aeg. Käsklused ja juhendid. Sünnipäev. 

 

2. klass 

Õpitulemused: 

 loeb sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses; 

 kasutab õpitud sõnavara kodu, perekonna, sõbra, kodukoha, Eesti kirjeldamiseks; 
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 nimetab Eesti loomi ja taimi,  

 tutvustab oma kaaslast/pinginaabrit/sõpra, rääkides tema välimusest, iseloomust ja hobidest;  

 küsib sõbra aadressi ning telefoninumbrit;  

 nimetab päevaaegu ja kellaaega (täistunde);  

 ütleb numbreid 1–20;  

 omandab kirjatähtede kirjutamise; 

 teeb kirjatähtedega veatut ärakirja õpikust ja tahvlilt; 

 vastab lihtsamatele küsimustele ja  esitab samalaadseid küsimusi õpitud sõnavara piires; 

 

Õppesisu:  
Mina ja teised. Minu sõbrad – kaaslaste tutvustus. Inimeste välised erinevused ja iseloom. Riietus. 

Vanus, sugu, rahvus, hobid jms. Ühistegevused sõpradega.  

Kodu ja lähiümbrus. Kodused toimingud. Minu tuba. Eesti loodus ja ilm. Mets, linnud, putukad.  

Eesti. Eesti linnad. Kus sa elad? Eesti kohanimed. Ilm erinevatel aastaaegadel. Rahvakalendri 

tähtpäevad: mardipäev, kadripäev, jõulud, vastlapäev.  

Riigid ja nende kultuur: Naaberriigid - pealinnad, rahvused, sümboolika.  

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Koolipäev. Kooliruumid. Lihtsad tegevused koolis ja tunnis, nende 

tegevustega seotud vahendid. Erinevad ametid. Kell ja kellaaeg (Millal algab tund?). Tervis ja arsti 

juures käimine. Mis sulle maitseb? (söök ja jook). 

Vaba aeg. Lemmiktegevused – sportimine, mängimine, laulmine, joonistamine, kogumine, 

matkamine ja reisimine jne. Mida sina teed? Mida ta teeb? 

 

 

3. klass 

Õpitulemused: 

 kasutab õpitud sõnavara rääkides kodust, perekonnast, sõbrast ja endast, kodukohast, 

Eestimaast, õppimisest ja ametitest ning harrastustest;  

 tutvustab ennast ja oma kaaslast, räägib ühistegevustest sõpradega;  

 õpetaja juhendamisel vestleb kaaslasega õpitud teemadel ja õpitud sõnavara piires, kasutades 

lihtsaid lauseid ja lausemalle (lühidialoogid);  

 loeb õige intonatsiooni, rõhu ja rütmiga õpitud dialooge, lühijutte ja luuletusi;  

 mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhuseid ning pöördumisi; 

 saab aru kirjalikest lühitööjuhenditest;  

 saab aru tuttava sõnavaraga lühitekstidest, tekstist arusaamiseks õpib kasutama õpiku 

sõnastikku;  

 lõpetab juhendamisel lauseid ja fraase;  

 ütleb numbreid 1–100; järgarvsõnad 1.-31. 

 tunneb õpitud sõnavara õigekirja,  

 kasutab lause alguses suurtähte ja lause lõpus sobivat kirjavahemärki; 

 kirjutab õigesti harjutuste, mõistatuste, ristsõnade jt ülesannete lahendamiseks vajalikke 

sõnu.  

 

Õppesisu: 
Mina ja teised. Mina ja minu pere. Minu rahvus. Mis rahvusest sina oled? Mis rahvusest Teie 

olete?  

Kodu ja lähiümbrus. Perekondlikud sündmused – ühistegevused ja traditsioonid. Me räägime 

kodus eesti keeles. Ma olin õues.  

Eesti. Suuremad linnad Ma elan Eestis. Kus sina elad? Me elame pealinnas. Rahvakalendri 

tähtpäevad.  

Riigid ja nende kultuur.  Ma käin tihti Venemaal. Naaberriigid – Läti, Soome, Rootsi, Venemaa. 

Pealinnad, põhirahvused, keel.  
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Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervis. Mul läheb hästi. Kuidas sul läheb? Ma olin arsti juures. 

Elukutsed ja ametid. Ma pean õppima. Kas sina tahad õppida?  Mis tund sul praegu on? Mergel on 

mobiiltelefon. 

Vaba aeg. Lemmiktegevused (Mida sulle meeldib teha? Mina sõidan jalgrattaga. Mina mängin 

jalgpalli). Kinos. Sünnipäeval. Vanaema juures. Ma pean täna kindlasti lugema.  

 

4. klass 

Õpitulemused: 

 mõistab lihtsal ja tuttaval teemal vestluse ja õpitud sõnavaral põhineva lühikese jutustuse või 

sõnumi peamist sisu, kasutades vajadusel õpiku sõnastikku; 

 kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma 

lähiümbruse (pere, igapäevaste toimingute, kodu, kooli, sõprade) kirjeldamiseks; 

 mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja väljendeid, mis seostuvad esmase isiku- ja 

pereteabega, sisseostudega, liiklemisega, kodukohaga, kooliga jt õpitud teemadega;  

 mõistab väga lühikesi, lihtsaid ja selgelt esitatud juhiseid;  

 saab õpitud sõnavara ja lausemallide piires vestluskaaslase abil hakkama lihtsate 

dialoogidega; 

 on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist (asukoht, pealinn, 

tähtpäevad); 

 koostab õpitud sõnavara piires etteantud näidiste põhjal lühikesi eakohaseid tekste; koostab 

lühikese ja lihtsa meilisõnumi;  

 mõistab igapäevaseid silte avalikes kohtades: tänaval, koolis jm;  

 rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid, oskab töötada 

iseseisvalt, paaris ja rühmas. 

 

Õppesisu:  

Mina ja teised. Iseloom (iseloomu kirjeldav sõnavara), välimus (esemete kirjeldamine, 

riietusesemed ja värvid, kehaosade nimetused). Tegevused sõpradega ja perega.  

Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja kodu ümbruse kirjeldamine, aadress. Avalikud kohad (kohvikus, 

kinos, teatris, sünnipäev, poes). Sugulased: pereliikmete tutvustus, nende ametid. 

Kodukoht Eesti. Eesti geograafiline asukoht. Riigi- ja rahvussümboolika. Eesti loodus, ilm, 

aastaajad. Linn ja maa. Õpilase elukoht. Kodu- ja lemmikloomad. 

Riigid ja nende kultuur. Euroopa riigid – Eesti naaberriigid: pealinnad, rahvused, keel, 

kultuuritavad, huvipaigad. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud. Lihtsad tegevused ja nendega seotud 

vahendid. Igapäevased kodused tööd ja tegemised: meeldimine, mittemeeldimine. Sünnipäev. 

Kingitused. Söögikorrad. Maitsed. Lemmiksöök, lemmikjook. Arsti juures käimine (kehaosad, 

haigused). Kool ja klass. Õppeained. Koolitarbed. Tunniplaan. Õpetajad.   

Vaba aeg. Huvid ja erinevad vaba aja veetmise viisid. Spordialad ja sportlikud tegevused.  

 

5. klass 

Õpitulemused: 

 kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist, võrdlemist) võõrkeele õppimiseks; 

 saab aru tekstidest õpitud sõnavara ulatuses ning mõistab olulist mõningaid tundmatuid sõnu 

sisaldavatest kuulamis- ja lugemispaladest; 

 kirjeldab nii suuliselt kui kirjalikult lihtsal viisil (lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraasid ja -

laused) oma pere, pereliikmeid, oma kooli, pinginaabrit, kodu.  

 kasutab õpitud sõnavara ja keelestruktuure oma vajaduste väljendamiseks ja 

igapäevategevuste kirjeldamiseks;  

 vastab lihtsatele küsimustele õpitud teema piires, kui vajadusel küsimust korratakse või 

aidatakse vastust sõnastada;  
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 mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud kõnet, mis seostuvad õpitud teemadega ja mida 

vajadusel korratakse;  

 mõistab lühikesi (mitmelauselisi) lihtsaid ja selgelt esitatud juhiseid, vajadusel 

korduvkuulamisel;  

 koostab lühikese ja lihtsa isikliku kirja, e-maili;  

 vestlemisel on võimeline vahetama lühikesi lauseid, kuid mõistmisraskuste tõttu ei suuda 

enamasti vestlust ülal hoida;  

 teadvustab erinevusi õpitava maa keele ja kultuuri (toit, traditsioonid, kombed, lihtsam 

sümboolika) ning oma maa keele ja kultuuri vahel; 

 suudab leida vajalikku infot erinevatest infoallikatest (internet, teatmeteosed, kakskeelne 

sõnaraamat) ja eristada olulist ebaolulisest; 

 suudab õpetaja juhendamisel teha paaris- ja rühmatööd ning edastada selle põhjal saadud 

tulemusi kaaslastele. 

 

Õppesisu:  
Mina ja teised. Suhted ja suhtlemine pereliikmete ja kaaslastega (vanemate ja sõpradega 

läbisaamine). Iseloom: Pinginaabri ja enda iseloomustus. Välimus: Inimese kirjeldamine. 

Riietusesemed. Viisakas käitumine. 

Kodu ja lähiümbrus. Elu linnas ja maal. Oma maja, korter ja tuba. Sisustus. Minu perekond. 

Sugulased. Vennad ja õed. Rõõmud ja mured. Pereliikmete ametid.  

Kodukoht Eesti. Eesti asukoht, sümboolika. Eesti linnad ja vaatamisväärsused. Riigipühad ja 

riiklikud tähtpäevad, rahvakalender. Kodulinna/asulat puudutav sõnavara. Eesti tuntud 

lastekirjanikud. 

Riigid ja nende kultuur. Suvepuhkus teistes riikides. Naaber- ja mõnede Euroopa riikide tavad ja 

kombed – vastlad, jõulud, uusaasta. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Igapäevased kodused tööd ja tegevused.  Liiklusvahendid. Elu 

linnas ja maal. Kool ja klass: Koolitarbed. Vahetunni tegevused. Koolipäev, õppeained. Tegevused 

tunnis. Ametid.  

Vaba aeg. Digipööre: internet ja sotsiaalvõrgud. Huviringid ja trennid. Nädalavahetus. Sõbra 

huvialad.  

 

6. klass 

Õpitulemused: 

 saab õpitud temaatika piires aru eakohastest tekstidest ning mõistab konteksti abil neis 

esinevaid üksikuid tundmatuid sõnu; 

 kirjeldab ja tutvustab nii suuliselt kui kirjalikult seotud lausetega (lihtsate sidesõnadega 

seotud lihtfraasid ja –laused) ennast ja teist inimest, kodu, perekonda, Eestit, 

igapäevatoiminguid, kooli ja õppimist;  

 sõnastab lihtsal viisil (lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraasid ja –laused), mis meeldib ja 

mis mitte;  

 edastab mõistetavalt väga lühikesi ettevalmistatud teateid õpitud teemadel;  

 tuleb toime väheste esinemisjärgsete küsimustega;  

 mõistab selget ja aeglast seotud kõnet;  

 mõistab lühikesi (mitmelauselisi) lihtsaid ja selgelt esitatud juhiseid;  

 suudab osaleda lühivestlusel, kui kontekst on tuttav;  

 koostab õpitud temaatika piires lühikese ja lihtsa teadeande, kuulutuse, õnnitluse, kutse, e-

maili;  

 suudab leida vajalikku teavet reklaamidest, brožüüridest, menüüst, ajagraafikutest jms;  

 oskab infotelefonilt (nt reisibüroo, bussijaam, registratuur) küsida lihtsat üldinfot  

 teadvustab õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab vajadusel 

nendega arvestada; 
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 rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

 suudab iseseisvalt infot leida ning seda esitada, viidates kasutatud allikatele; 

 töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas, andes tulemustest kaaslastele 

tagasisidet; 

 seab endale õpieesmärke ning hindab koos kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi. 

 

Õppesisu:  

Mina ja teised. Mina ja sõbrad. Ühised tegevused, viisakas käitumine ja viisakusväljendid. 

Iseloom. Välimus ja riietus: oma ja sõbra välimuse kirjeldamine. 

Suhted sõprade ja lähikondsetega. Hea ja halva suhete põhjused. 

Kodu ja lähiümbrus. Igapäevased kodused tööd ja tegemised. Sugulaste ja pereliikmete ametid. 

Sündmused peres.  

Kodukoht Eesti. Üldrahvalikud sündmused (laulupidu), kultuur, sport jms. Eesti tuntumad 

inimesed. Eesti presidendid. Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad, kombed. Eesti linnad. 

Vaatamisväärsused. Klassiekskursioon. 

Riigid ja nende kultuur. Euroopa riigid – Euroopa Liidu riigid: pealinnad, põhirahvused, keel. 

Laps ja raha.  

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud. Kool ja klass: huviringid, koolipäev, 

õppeained. Perearst, haigused. Tervislikud ja ebatervislikud toiduained. Tee küsimine ja juhatamine.  

Laps ja raha. Ühistransport. Lähme bussi peale. 

Vaba aeg. Huvid, laagrid, perepuhkus. Reisimine. Spordialad, sportlased ja sportlikud tegevused. 

Muusika ja kontserdid. Taskuraha kasutamine.  

 

7. klass 

Õpitulemused: 

 vahendab üldsõnaliselt, kuid mõttepauside ja mõningate keelevigadega raamatu või filmi sisu 

ning esitab kirjeldusi õpitud teemade piires, väljendades mõtteid lihtsate lausetega; 

 kasutab väljendeid, mis väljendavad üllatust, rõõmu, kurbust, huvi ja ükskõiksust ning oskab 

sellistele emotsioonidele reageerida; 

 kirjutab õpitud teemadel lihtsamaid tekste, kasutades sõnaraamatut; 

 mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on tuttav ning jutt on 

suhteliselt aeglane ja selge ning võimalik on korduvkuulamine; 

 suudab leida ja mõista asjakohast teavet igapäevatekstidest (kirjad, brožüürid, dokumendid); 

 leiab lihtsas ajaleheloos olulisema, kui teema on tuttav; 

 suudab haarata tuttaval teemal telesaate põhisisu, kui jutt on suhteliselt aeglane ja selge; 

 saab hakkama enamiku suhtlusolukordadega, mis tulevad ette reisimisega; 

 viib läbi ettevalmistatud küsimuste toel intervjuu; 

 oskab teha loengumärkmeid võtmesõnade kujul, kui teema on tuttav ning tekst on lihtsas 

sõnastuses ja selge hääldusega. 

 

Õppesisu: 

Mina ja teised. Huvid, võimed, tugevused ja nõrkused. Suhted sõprade ja lähikondlastega. 

Kodu ja lähiümbrus. Peretraditsioonid - perekondlikud sündmused ja tähtpäevad. Õigused. 

Kohustused. Sugulaste elukutsed.  

Eesti. Loodus ja looduskaitse. Elu linnas. Ühistransport linnas. Eesti tuntumad vaatamisväärsused.  

Riigid ja nende kultuur. Euroopa tuntumate riikide nimed, rahvad, keeled. Huvipakkuvad 

vaatamisväärsused. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Raha. Tervislik eluviis ja toitumine. Hädaolukorrad. Arstiabi. 

Hambaarst. Silmaarst. Perearst. Sünnipäev. Kodused toimetused. Riided. Suhtlemine teeninduses. 

Turvalisus (tänaval, käitumisereegild, e-ohutus). Õpioskused ja harjumused. Töökohad. 
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Vaba aeg. Ettevalmistus reisiks ja reisimise viisid. Reisid teistesse maadesse. Vaba aja veetmise 

viisid. Levinumad huvialad. Vahva suvi. Meediavahendid ja nende eakohased kasutamise 

võimalused. Reklaamtekstide mõistmine. 

 

 

8. klass 

Õpitulemused: 

 vahendab võrdlemisi ladusalt, kuid üldsõnaliselt ja kuid mõningate keelevigadega raamatu või 

filmi sisu ning esitab kirjeldusi õpitud teemade piires, väljendades mõtteid lihtsate lausete 

järjendina; 

 põhjendab ja selgitab lühidalt arvamusi, kavatsusi ja toiminguid; 

 avaldab arvamust, annab ja küsib infot perekonna, harrastuste, kooli, reisimise, päevasündmuste 

jms kohta; 

 kirjutab õpitud teemal lihtsamaid tekste, edastades kõige olulisema; 

 järgib üksikasjalikke juhtnööre; 

 mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on tuttav ning jutt on 

suhteliselt aeglane ja selge; 

 suudab ülevaate koostamisel hõlmata pikemat teksti, et leida otsitav teave; tabab selge 

arutluskäiguga teksti põhijäreldusi; 

 suudab jälgida filme, kus pilt ja tegevused toetavad teksti ning jutt on selge ja keel lihtne; 

 tuleb toime ebatavalisemates olukordades poes, toitlustusasutuses, näiteks ebasobiva kauba 

tagastamine, või tellimuse tühistamine; oskab esitada kaebust; 

 saab hakkama enamiku suhtlusolukordadega, mis tulevad ette reisimisega; 

 viib läbi ettevalmistatud intervjuu, olles suuteline intervjuu käigus esitama mõningaid 

ettevalmistamata küsimusi; 

 oskab teha hilisemaks kasutamiseks loengumärkmeid, kui teema on tuttav ning tekst on lihtsas 

sõnastuses ja selge hääldusega. 

 

Õppesisu: 

 Mina ja teised. Inimestevahelised suhted. Viisakusreeglid, teistega arvestamine. Võimed, 

minu ja teiste tugevused ja nõrkused. Sõprus- ja armastussuhted. Konfliktid ja nende 

lahendamine 

 Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja lähiümbruse korrashoid. Kohalikud mälestusmärgid. 

 Eesti. Eesti linnad. Eesti tuntumad huviväärsused. Eesti tuntud kultuuritegelased, kirjanikud 

ja luuletajad. Rahvakalendri tähtpäevad. Eesti vabaõhumuuseum. 

 Riigid ja nende kultuur. Maailmajaod. Euroopa tuntumate riikide nimed, rahvad, keeled. 

Huvipakkuvad vaatamisväärsused. 

 Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Edasiõppimine. Õpilasvahetus. Huvirühmad koolis. 

Tervislik eluviis ja toitumine. Erinevad tervislikku eluviisi tagavad tegevused ja 

toitumisharjumused. Sisseostud ja suhtlemine teeninduses. Erinevate turvalisust tagavate 

käskude ja keeldude mõistmine. Ametite ja nendega seonduvate töökohtadega seotud 

sõnavara. Turvalisus, mood, ekstreemsport.  

 Vaba aeg. Ettevalmistus reisiks ja reisimise viisid; reisid teistesse maadesse. Harrastused. 

Erinevad spordialad, kirjanduse-, kunsti- ja muusikaliigid; meediavahendid ja nende 

eakohased kasutamisvõimalused, meediavahenditest saadav kasu ja võimalikud ohud. 

 

9. klass 

Õpitulemused: 

 vahendab võrdlemisi ladusalt, kuid üldsõnaliselt raamatu või filmi sisu ning esitab kirjeldusi 

õpitud teemade piires, väljendades mõtteid lihtsate lausete järjendina; 

 esitab võrdlemisi hästi jälgitavaid põhjendusi arvamuste, kavatsuste ja toimingute kohta; 
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 kirjutab õpitud teemal lihtsamaid seotuid tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa järjendina; 

 oskab kirjutada sõnumit, mille eesmärk on oma seisukohti selgitada; 

 mõistab igapäevaste toodete-teenustega seotud juhendeid ja juhiseid; 

 mõistab enamiku salvestatud või ringhäälingus leviva materjali sisu, kui kõne on selge ja tekst 

üldkeelne; 

 mõistab suurt osa telesaatest (nt intervjuu, uudisreportaaž) kui räägitakse suhteliselt aeglaselt ja 

selgelt; 

 suudab referaadi koostamisel hõlmata pikemaid tekste, et leida otsitav teave ja koguda infot 

teksti eri osades või mitmest tekstist; 

 oskab väljendada mõtteid või teha kokkuvõte vaadatud filmidest, loetud raamatutest või 

kuulatud muusikast; 

 kirjeldab mingi toimingu käiku ning annab üksikasjalikke juhtnööre; 

 saab hakkama enamiku suhtlusolukordadega, mis tulevad ette reisimisega; 

 viib läbi ettevalmistatud intervjuu, vajadusel intervjuu käigus täpsustavaid küsimusi küsides ja 

saadud infot kontrollides; 

 oskab teha hilisemaks kasutamiseks piisavalt täpseid loengumärkmeid, kui teema on tuttav ning 

tekst on lihtsas sõnastuses ja selge hääldusega. 

 

Õppesisu: 

Mina ja teised. Tervis ja halvad harjumused (suitsetamine, alkohol, narkootikumid). 

Inimestevahelised suhted (enda seisukohtade väljendamine ja kaitsmine, virtuaalne suhtlemine) 

Viisakusreeglid virtuaalsel suhtlemisel, teistega arvestamine.  

Kodu ja lähiümbrus. Käitumine koduümbruses ja looduses. Keskkonnasäästlikkus, turvalisus. 

Kodukoha looduse ja kultuuriga seotud vaatamisväärsused ja nende tutvustamine. Suhted 

perekonnas: majapidamisraha, taskuraha. 

Eesti. Eesti vaatamisväärsused. Loodusrikkused ja nende kaitse. Festivalid, laulupidu, 

koristustalgud. Linna- ja maaelu võrdlus. 

Riigid ja nende kultuur. Maailmajaod. Reisimine, unistustereisid. Õppimisvõimalused teistes 

riikides. Kultuuride eripära ja kooseksisteerimine.  

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud. Erinevad tervislikku eluviisi tagavad 

tegevused (sport, puhkus, reisid jmt). Tervislikud toitumisharjumused.  

Poeskäik. Sisseostud ja suhtlemine teeninduses (kauplus, turg, hotell, postkontor, rongi- ja 

bussijaam jmt). 

Turvaline liiklemine. Erinevate turvalisust tagavate käskude ja keeldude mõistmine (liiklus, loodus, 

linnakeskkond jmt). 

Ametid. Erinevate ametite ja nendega seonduvate töökohtadega seotud sõnavara, 

edasiõppevõimalused.  

Vaba aeg. Harrastused. Kirjandus (liigid, lemmikud, raamatute arutelu ja võrdlus, kohustuslik 

kirjandus). 

Kunsti- ja muusikaliigid (teater, kino, kujutav kunst, tähtsus). 

Meediavahendite (ajakirjandus, raadio, televisioon, Internet)  kasutamisvõimalused, nendest saadav 

kasu ja võimalikud ohud. Erinevate reklaamtekstide mõistmine tarbija seisukohast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


